
   

Vacature Export Department 

Voor onze Export Department zijn wij op zoek naar een ervaren Fulltime commercieel/operationeel 

medewerker (M/V) met een gerelateerde opleiding die zijn/haar talen spreekt. Je taken zullen onder andere 

bestaan uit het verwerken en verzorgen van offertes, orders, adequaat relatiebeheer en het afhandelen van e-

mail- en telefoonverkeer.  

 

Je krijgt de operationele verantwoordelijkheid voor een geselecteerd klantenbestand om hun wereldwijde 

logistieke wensen met alle bijbehorende administratieve werkzaamheden te verzorgen. Kortom: je bent het 

aanspreekpunt van een groep (inter)nationale klanten. Je herkent de koopsignalen van je klanten en speelt 

hierop in, maar je hoeft geen acquisitie te doen. Een veelzijdige functie waar je de hele dag in de weer bent en 

waar veel valt te leren! 

 

Voor deze functie zijn wij op zoek naar vlotte en gemotiveerde kandidaten die beschikken over HBO-werk- en 

denkniveau met relevante werkervaring. Je bent stressbestendig en beschikt over een klantgerichte en flexibele 

instelling. Je houdt ervan om gericht en hard te werken. Een echte aanpakker die initiatiefrijk is en zich snel 

werkzaamheden eigen maakt. Je kunt goed zelfstandig werken. Tot slot beschik je over uitstekende kennis van 

de Nederlandse en Engelse taal in woord en geschrift. Kennis van de Duitse en Franse taal is een pré. 

 

Vaardigheden: profiel van de ideale kandidaat: 

 enthousiast en pragmatisch 

 spreekt de taal van de handel 

 communicatief en goed kunnen samenwerken 

 weet van aanpakken en neemt initiatief 

 goed ontwikkeld commercieel gevoel 

 leergierig en wil vooruit 

 

Opleidingseisen: MBO/HBO aangevuld met:  

 2 jaar relevante werkervaring  

 kennis van MS Office / Word / Excel 

 goede beheersing van de Nederlandse en Engelse taal  

 goede beheersing van de Duitse en Franse taal is een pre 

 

Werkervaring 

Bij voorkeur minimaal 2 jaar werkervaring. 

 

Solliciteren 

Ben je geïnteresseerd en voldoe je aan de door ons gestelde eisen, solliciteer dan direct en motiveer waarom jij 

in aanmerking denkt te komen voor deze functie. Mail je sollicitatiebrief met CV vóór donderdag 7 september 

2017 naar mevrouw B. Klapwijk: bk@jordex.nl. 

 

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld. 

mailto:bk@jordex.nl

